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  :چکيده
. بدین  حساسیت استهای تحمل و  ها نسبت به شرایط تنش، استفاده از شاخصهای موجود برای تعیین میزان تحمل و حساسیت ارقام و الینراهکاریکی از  

در قالب طرح  رقم شاهد )هاشمی، طارم محلی، خزر و گیالنه(    4طارم محلی و خزر به همراه    ، هاشمی  ارقام حاصل از موتاسیون    برنج   الین موتانت  14منظور،  

مورد    1395و    1394در سال های  یالن  تکرار در دو شرایط تنش خشکی و نرمال در مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، استان گ  4های کامل تصادفی با  بلوك

به طور    5های مورد مطالعه بر روی  عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ،  و پس از برداشت محصول  طول دوره رشد  در.  ندبررسی قرار گرفت بوته در هر کرت که 

ترین  شاخص مقاومت به تنش خشکی جهت انتخاب متحمل  17استفاده از  های امیدبخش موتانت با  سپس، میزان تحمل الین  .شدند  ارزیابی  تصادفی انتخاب شدند،

 شاخص مقاومت به تنش خشکی  17با استفاده از    های مورد مطالعهژنوتیپمیزان تحمل    آنالیزنتایج  بر اساس    های متحمل به خشکی مورد بررسی قرار گرفت.الین

بهترین  و    های مورد بررسیترین ژنوتیپعنوان متحملبه  12و    7،  5  هایشماره  امیدبخش با   هایالین  ،در دو سال  هااین شاخصبر اساس  تجزیه بای پالت  نتایج    و

 انتخاب شدند.  رقم جهت فرآیند معرفیهای تحقیقی ترویجی  برای استفاده در طرح  امیدبخش یهاالین

 

 .، بای پالتهای امیدبخش موتانت الینهای تحمل به خشکی،  شاخص تنش خشکی،  برنج، ها:واژهکليد
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Abstract: 
One of the present approaches for determination of tolerance and sensitivity level of cultivars and lines to stress condition 

is using of tolerance and sensitivity indexes. In order to this, 14 mutant rice lines resulting from mutation of cultivars 

Hashemi, Tarom Mahalli and Khazar with 4 control cultivars (Hashemi, Tarom Mahalli, Khazar and Gilaneh) were 

evaluated in a four-replicated randomized complete block design in two drought stress and normal conditions in Rice 

Research Institute of Iran, Rasht, Guilan Province, during 1394 and 1395. During growth period and after harvesting, 

yield and yield components of studied genotypes on randomly selected 5 plants per plot were evaluated. Then, tolerance 

level of mutant promising lines was investigated using 17 drought tolerance indices in order to select the most drought 

tolerant lines. According to analysis results of tolerance level of studied genotypes using 17 drought tolerance indices 

and biplot analysis results on these indices during two years, promising lines 12 and 5 were selected as the most tolerant 

genotypes and the best promising lines for using in extension and research projects for cultivar introduction process. 
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 (مجازی)دانشگاه فردوسی مشهد  -1399اسفند  14الی  11

 مقدمه .  1

شود. در بین غالت، در ایران مین میأ فر از جمعیت دنیا از طریق برنج تدرصد از کالری مورد نیاز سه میلیارد ن  70تا    35سالیانه تقریباً  

دهد.  گیالن و مازندران را به خود اختصاص میهای که قسمت اعظم غذای مردم ایران، بخصوص استان یای دارد، بطوربرنج جایگاه ویژه

ودن پتانسیل عملکرد پائین،  رغم داشتن کیفیت پخت و خوراك مطلوب به دلیل دارا بدر حال حاضر استفاده از ارقام محلی رایج علی

عملکرد باال و مقاومت به  رغم دارا بودن  ها و خوابیدگی و همچنین استفاده از ارقام اصالح شده موجود علیت به آفات، بیماریحساسی

باشد.  پذیر نمیت مطلوب و در حد خودکفایی امکانیبیماری بالست، به دلیل ضعف خصوصیات کیفی برای دستیابی به تولید برنج با کیف

شدت افزایش  ترین شرایط و ثابت بودن منابع آب، نیاز به آب در بخش کشاورزی به  با گرم شدن هوا و تغییر اقلیم در خوشبینانهاز طرفی،  

های اخیر در کشور که پیامد آن به صورت کاهش ذخایر آبی پشت سدها برای  خواهد یافت. همچنین با توجه به وقوع خشکسالی در سال

 ها نیز از اثرات سوء کمبود آب برای زراعت برنج مصون نیستند. بر های شمالی کشور است، این استاننیاز برنج در استان  تأمین آب مورد

با توجه به این که احتمال وقوع تنش خشکی در    .]1[گیردتأثیر خشکی قرار میدرصد از تولید جهانی برنج تحت  50برآوردها  طبق  

ویژه در مرحله زایشی تأثیر بیشتری بر عملکرد دانه و اجزای  مرحله زایشی در مقایسه با مرحله رویشی بیشتر است و تنش خشکی به

از طرفی،    .]7و    6،  5،  4،  3،  2[شود  اعمال می های برنج، تنش خشکی در انتهای فصلارزیابی ژنوتیپ  طور معمول درعملکرد دارد، به

های بهبود یافته حتی تحت شرایط آب و  های برنج با عملکرد باال و ریزمغذی یک برنامه اصالحی موفق جهت تحقق هدف اصالح واریته

. یکی از ابزارهای کارا برای ایجاد تنوع ژنتیکی کافی و تولید ارقام زراعی  ]8[می باشد    هوایی نامساعد، به تنوع ژنتیکی گیاه زراعی وابسته

ترین ارقام  جدید با صفات کیفی و کمّی برتر، موتاسیون بریدینگ )اصالح به روش جهش( بویژه از طریق پرتوتابی گاماست. از معروف

های موجود برای تعیین میزان تحمل و حساسیت راهکاریکی از  .  ]9[اشاره کرد    Basmati 370جهش یافته برنج تولید شده می توان به  

های مختلفی معرفی شده  تا کنون شاخص  .]10[های تحمل و حساسیت است  ها نسبت به شرایط تنش، استفاده از شاخصارقام و الین

های مورد  ترین شاخصرود. از مهمهای گوناگون به کار میها و چگونگی واکنش آنها در تنشرسی میزان تحمل ژنوتیپاست که برای بر 

، شاخص تحمل (STI)، شاخص تحمل به تنش فرناندز  (SSI)ورر  ائتوان به شاخص حساسیت به تنش فیشر و م استفاده در این زمینه می

و میانگین    (GMP)، میانگین هندسی صفات در دو محیط  (MP)و هامبلین    هتولید روزیل  ، میانگین حسابی(TOL)و هامبلین    هروزیل

های مختلف یک گیاه را بر مبنای واکنش به شرایط محیطی بدون تنش و دارای ژنوتیپ  .]12و    11،  10[اشاره کرد    (HM)هارمونیک  

هایی هستند که در محیط بدون تنش و دارای ژنوتیپ  Aهای گروه  تفکیک کرد. ژنوتیپD و   A  ،B، Cتوان در چهار گروه  تنش، می

عملکرد مطلوبی در   Cعملکرد باالیی در شرایط محیطی بدون تنش و گروه    Bدهند. گروه  تنش، عملکرد باالیی را از خود  نشان می

دهند. بنابراین بهترین نی را بروز میهایی است که در هر دو شرایط محیطی عملکرد پائینیز شامل ژنوتیپ  Dشرایط تنش دارند. گروه  

هدف از .  ]10[  باشد  Cهای دیگر، مخصوصا گروه    از گروه  Aها، شاخصی است که قادر به تفکیک گروه  شاخص برای ارزیابی ژنوتیپ

 خشکی   به  تحمل  هایشاخص  از  استفاده   جدید برنج با  های امیدبخش موتانتتحمل به خشکی الین  میزان  انجام این تحقیق، ارزیابی

 های تحقیقی ترویجی بود. برای استفاده در طرحجهت معرفی تعداد معدودی الین امیدبخش 

 روش کار .  2

رقم    4ارقام هاشمی، طارم محلی و خزر به همراه  موتاسیون  الین موتانت حاصل از    14مواد گیاهی مورد استفاده در این آزمایش شامل  

، از پرتوتابی گاما و موتاسیون بذور این  1388های موتانت، در سال  محلی، خزر و گیالنه( بودند. این الین والدی و شاهد )هاشمی، طارم  

سال بررسی هزاران گیاه موتانت    5ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایجاد شدند. پس از  ارقام در گاماسل پژوهشکده کشاورزی هسته 

تحقیقات شالیزارهای  در  تنش خشکی  شرایط  نهایتاً  در  برنج کشور،  تحقیقات  مؤسسه  انتخاب   14ی  به خشکی  متحمل  موتانت  الین 

های موتانت مورد استفاده در این تحقیق بر اساس خصوصیاتی نظیر تیپ بوته، ارتفاع بوته، زودرسی، تعداد خوشه بارور،  . الین]13[  شدند 

        های کامل تصادفی با ردیدند. این تحقیق در قالب طرح بلوك تعداد دانه پر در خوشه، شکل دانه و میزان تحمل به خشکی انتخاب گ

انجام  (  1394  - 95در مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، استان گیالن طی دو سال زراعی )  نرمال تکرار در دو شرایط تنش خشکی و    4

بوته در هر کرت که به   5مورد مطالعه بر روی های  عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ، و پس از برداشت محصول طول دوره رشد  در.  شد

شاخص مقاومت به تنش    17های امیدبخش انتخابی با استفاده از  سپس، میزان تحمل الین.  شدند   ارزیابی  طور تصادفی انتخاب شدند،

 های متحمل به خشکی برای فرآیند معرفی رقم مورد بررسی قرار گرفت.ترین الینخشکی جهت انتخاب متحمل
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  گيرینتيجه.  3

 های مقاومت به خشکي های برنج مورد مطالعه با استفاده از شاخصبررسي ميزان تحمل به تنش خشکي ژنوتيپ
بر اساس فرمول فیشر  1394( در رشت در سال SI. الزم به ذکر است که شدت تنش )ند روند، محاسبه گردیدخشکی بکار میشاخص مختلف که عموما جهت تشخیص مقاومت به تنش  17 ،در این تحقیق

 (. 2و  1ول ا بود )جد 48/0معادل  1395در سال  و 52/0[ معادل 12و مائورر ]
 

 1394  سال  - در رشت  خشکي  تنش   و  نرمال   شرایط دو    در  هاآن عملکرد  و  مطالعه  مورد  هایژنوتبيپ  خشکي  به مقاومت   های شاخص  -1  جدول
ژنوتيپشماره   YS* YP YSI PEV SSI TOL MP STI GMP HMP YI MSTI HARM RDI ATI SSPI SNPI نام اختصاری ژنوتيپ 

1 TM-230-VE-7-5-1 00 /2571  50 /4915  52 /0  48 /0  99 /0  50 /2344  25 /3743  59 /0  96 /3554  14 /3376  17 /1  80 /0  14 /3376  10 /1  01 /3960598  32 /25  98 /4317  

2 TM-230-VE-8-4-1 25 /2338  00 /4592  51 /0  49 /0  02 /1  75 /2253  13 /3465  50 /0  77 /3276  66 /3098  06 /1  57 /0  66 /3098  07 /1  94 /3509358  34 /24  67 /3916  

3 TM-250-10-7-1 00 /2301  25 /4944  47 /0  53 /0  11 /1  25 /2643  63 /3622  53 /0  94 /3372  46 /3140  05 /1  58 /0  46 /3140  98 /0  18 /4236648  54 /28  23 /3823  

4 TM-B-2-1-E 00 /2838  25 /5131  55 /0  45 /0  93 /0  25 /2293  63 /3984  68 /0  08 /3816  67 /3654  29 /1  13 /1  67 /3654  16 /1  74 /4158577  76 /24  07 /4807  

5 TM-B-7-1 00 /3369  50 /5438  62 /0  38 /0  79 /0  50 /2069  75 /4403  85 /0  46 /4280  61 /4160  53 /1  00 /2  61 /4160  30 /1  09 /4209506  35 /22  11 /5867  

6 TM-B-19-2 50 /2277  50 /4380  52 /0  48 /0  00 /1  00 /2103  00 /3329  47 /0  57 /3158  87 /2996  04 /1  50 /0  87 /2996  09 /1  12 /3156501  71 /22  41 /3826  

7 HM-250-E-1-1 25 /2910  00 /4492  65 /0  35 /0  73 /0  75 /1581  13 /3701  61 /0  64 /3615  13 /3532  32 /1  07 /1  13 /3532  36 /1  17 /2717681  08 /17  28 /5160  

8 HM-250-E-3-2 50 /2358  00 /4644  51 /0  49 /0  03 /1  50 /2285  25 /3501  51 /0  51 /3309  28 /3125  07 /1  59 /0  28 /3128  07 /1  52 /3594354  68 /24  97 /3948  

9 HM-250-6-6 50 /2234  75 /4597  49 /0  51 /0  07 /1  25 /2363  13 /3416  48 /0  26 /3205  41 /3007  02 /1  49 /0  41 /3007  02 /1  60 /3599549  52 /22  03 /3726  

10 HM-250-7-6 25 /2307  50 /4963  46 /0  54 /0  11 /1  25 /2656  38 /3635  53 /0  09 /3384  17 /3150  05 /1  59 /0  17 /3150  98 /0  26 /4271554  68 /28  23 /3833  

11 HM-250-12-1 25 /2208  75 /4106  54 /0  46 /0  96 /0  50 /1898  50 /3157  42 /0  43 /3011  12 /2872  00 /1  43 /0  12 /2872  13 /1  41 /2716811  50 /20  56 /3730  

12 HM-300-3-1 25 /3274  25 /5971  55 /0  45 /0  94 /0  00 /2697  75 /4622  91 /0  69 /4421  38 /4229  49 /1  02 /2  38 /4229  15 /1  55 /5666894  12 /29  94 /5528  

13 HM-300-5-1 00 /2060  00 /4249  48 /0  52 /0  07 /1  00 /2189  50 /3154  41 /0  54 /2958  75 /2774  94 /0  36 /0  75 /2774  02 /1  23 /3077502  64 /23  11 /3437  

14 KM-200-4-2-E 25 /733  75 /4208  17 /0  83 /0  72 /1  50 /3475  00 /2471  14 /0  72 /1756  91 /1248  33 /0  02 /0  91 /1248  37 /0  34 /2901319  53 /37  43 /1372  

998/ 50 خزر 15  25 /4066  25 /0  75 /0  57 /1  75 /3067  38 /2532  19 /0  98 /2014  30 /1603  45 /0  04 /0  30 /1603  52 /0  26 /2937424  13 /33  66 /1747  

1593/ 75 هاشمی  16  75 /3885  41 /0  59 /0  23 /1  00 /2292  75 /2739  29 /0  56 /2488  39 /2260  72 /0  15 /0  39 /2260  86 /0  40 /2710427  75 /24  73 /2648  

1640/ 75 طارم  17  00 /3759  44 /0  56 /0  17 /1  25 /2118  88 /2699  29 /0  46 /2483  39 /2284  75 /0  16 /0  39 /2284  92 /0  55 /2499828  87 /22  80 /2727  

1589/ 75 گیالنه 18  50 /4995  32 /0  68 /0  42 /1  75 /3405  63 /3292  37 /0  08 /2818  93 /2411  72 /0  19 /0  93 /2411  67 /0  39 /450813  78 /36  59 /2678  

*YS  ،عملکرد هر ژنوتیپ تحت شرایط تنش خشکی :YP،عملکرد هر ژنوتیپ تحت شرایط بدون تنش :  YSI  ،شاخص پایداری عملکرد :PEV  ،واریانس فنوتیپی :SSI،شاخص حساسیت به تنش :  TOL،ضریب تحمل :  MP ،شاخص میانگین حسابی :

STI  ،شاخص تحمل به تنش :GMP  ،شاخص میانگین هندسی :HMPین هارمونیک،  : شاخص میانگYI  ،شاخص عملکرد :MSTI:    ،تحمل به تنش تغییریافتهHARM:    ،میاتگین هارمونیکRDIشاخص خشکی نسبی :  ،ATI شاخص تحمل :

 . : شاخص تولید در شرایط تنش و بدون تنشSNPI: شاخص درصد حساسیت به تنش و SSPIغیرزیستی، 
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 1395  سال  - در رشت  خشکي  تنش   و  نرمال   شرایط دو    در  هاآن عملکرد  و  مطالعه  مورد هایژنوتيپ  خشکي  به  مقاومت  های شاخص  - 2  جدول
ژنوتيپشماره   YS* YP YSI PEV SSI TOL MP STI GMP HMP YI MSTI HARM RDI ATI SSPI SNPI نام اختصاری ژنوتيپ 

1 TM-230-VE-7-5-1 50 /2768  00 /4636  60 /0  40 /0  77 /0  50 /1867  25 /3702  58 /0  56 /3582  75 /3466  13 /1  99 /0  75 /3466  15 /1  43 /3479039  83 /19  68 /4776  

2 TM-230-VE-8-4-1 50 /2880  75 /4679  62 /0  38 /0  74 /0  25 /1799  13 /3780  61 /0  51 /3671  02 /3566  18 /1  12 /1  02 /3566  18 /1  05 /3435117  10 /19  71 /5013  

3 TM-250-10-7-1 00 /2516  50 /4253  590 41 /0  79 /0  50 /1737  75 /3384  48 /0  36 /3271  77 /3161  03 /1  68 /0  77 /3161  14 /1  76 /2955684  45 /18  75 /4333  

4 TM-B-2-1-E 00 /3046  25 /4697  65 /0  35 /0  68 /0  25 /1651  63 /3871  65 /0  57 /3782  56 /3695  24 /1  33 /1  56 /3695  25 /1  95 /3247912  53 /17  53 /5400  

5 TM-B-7-1 25 /3500  25 /6152  57 /0  43 /0  83 /0  00 /2652  25 /4826  97 /0  52 /4640  93 /4461  43 /1  65 /2  93 /4461  09 /1  71 /6399481  16 /28  66 /5951  

6 TM-B-19-2 00 /2554  00 /4651  55 /0  45 /0  87 /0  00 /2097  50 /3602  54 /0  54 /3446  34 /3297  04 /1  78 /0  34 /3297  06 /1  89 /3758259  27 /22  62 /4324  

7 HM-250-E-1-1 75 /3263  25 /5077  64 /0  36 /0  69 /0  50 /1813  50 /4170  75 /0  73 /4070  35 /3973  33 /1  77 /1  35 /3973  24 /1  05 /3838796  26 /19  38 /5762  

8 HM-250-E-3-2 25 /2670  75 /4078  65 /0  35 /0  66 /0  50 /1408  50 /3374  49 /0  19 /3300  52 /3227  09 /1  78 /0  52 /3227  26 /1  18 /2417136  96 /14  46 /4759  

9 HM-250-6-6 25 /2598  50 /4743  55 /0  45 /0  87 /0  25 /2145  88 /3670  56 /0  67 /3510  46 /3357  06 /1  83 /0  46 /3357  05 /1  71 /3916269  78 /22  71 /4396  

10 HM-250-7-6 00 /2532  75 /4261  59 /0  41 /0  78 /0  75 /1729  88 /3369  49 /0  93 /3284  67 /3176  03 /1  69 /0  67 /3176  14 /1  71 /2954703  37 /18  28 /4366  

11 HM-250-12-1 75 /2405  75 /4560  53 /0  47 /0  91 /0  00 /2155  25 /3483  49 /0  40 /3312  94 /3149  98 /0  64 /0  94 /3149  01 /1  74 /3711892  88 /22  22 /4048  

12 HM-300-3-1 75 /3414  75 /5416  63 /0  37 /0  71 /0  00 /2002  75 /4415  83 /0  80 /4300  83 /4188  39 /1  16 /2  83 /4188  21 /1  40 /44 /77315  26 /21  17 /5982  

13 HM-300-5-1 25 /2259  00 /4812  47 /0  53 /0  02 /1  75 /2552  63 /3535  49 /0  20 /3297  85 /3074  92 /0  56 /0  85 /3074  90 /0  11 /4376813  11 /27  69 /3756  

14 KM-200-4-2-E 75 /1214  75 /4376  28 /0  72 /0  39 /1  00 /3162  75 /2795  24 /0  79 /2305  69 /1901  50 /0  08 /0  69 /1901  53 /0  81 /3791280  58 /33  68 /2084  

1061/ 75 خزر 15  00 /4582  23 /0  77 /0  48 /1  25 /3520  88 /2821  22 /0  66 /2205  01 /1724  43 /0  05 /0  01 /1724  45 /0  01 /4037541  38 /37  87 /1874  

1747/ 25 هاشمی  16  75 /4406  40 /0  60 /0  16 /1  50 /2659  00 /3077  35 /0  83 /2774  34 /2502  71 /0  24 /0  34 /2502  76 /0  03 /3837439  24 /28  36 /2902  

1740/ 00 طارم  17  00 /4300  40 /0  60 /0  14 /1  00 /2560  00 /3020  34 /0  32 /2735  78 /2477  71 /0  23 /0  48 /2477  78 /0  84 /3641275  18 /27  55 /2889  

1902/ 00 گیالنه 18  25 /5073  37 /0  63 /0  20 /1  25 /3171  63 /3487  44 /0  34 /3106  73 /2766  78 /0  35 /0  73 /2766  72 /0  63 /5122519  67 /33  22 /3162  

*YS  ،عملکرد هر ژنوتیپ تحت شرایط تنش خشکی :YP،عملکرد هر ژنوتیپ تحت شرایط بدون تنش :  YSI  ،شاخص پایداری عملکرد :PEV  ،واریانس فنوتیپی :SSI،شاخص حساسیت به تنش :  TOL،ضریب تحمل :  MP ،شاخص میانگین حسابی :

STI  ،شاخص تحمل به تنش :GMP  ،شاخص میانگین هندسی :HMP  ،شاخص میانگین هارمونیک :YI  ،شاخص عملکرد :MSTI:    ،تحمل به تنش تغییریافتهHARM:    ،میاتگین هارمونیکRDIشاخص خشکی نسبی :  ،ATI شاخص تحمل :

 . : شاخص تولید در شرایط تنش و بدون تنشSNPI: شاخص درصد حساسیت به تنش و SSPIغیرزیستی، 
 

(،  STI(، شاخص تحمل )HM(، میانگین هارمونیک )GMP(، میانگین هندسی )MP( بیشترین مقدار شاخص میانگین حسابی )1395و    1394های    سالمقاومت به خشکی، در رشت )های  از نظر شاخص

کمترین مقدار شاخص   ،چنینهمبود.    3و    1،  4،  5،  12شماره    های موتانت( به ترتیب متعلق به الین TOL( و تحمل )SSIهای حساسیت به تنش )( و کمترین مقدار شاخصRDIشاخص خشکی نسبی )

)الین موتانت خزر( و ارقام هاشمی، خزر و طارم محلی بود و بیشترین   14( متعلق به الین موتانت شماره  STI( و شاخص تحمل )HM(، میانگین هارمونیک )GMP(، میانگین هندسی )MPحسابی )  میانگین

(. الزم 2و    1ول  ا)جد  و ارقام هاشمی، خزر و طارم بود 14( نیز متعلق به الین موتانت شماره  RDIهای خشکی نسبی )( و کمترین مقدار شاخصTOL( و تحمل )SSIتنش )های حساسیت به مقدار شاخص

های مقاومت به خشکی که در باال ذکر شدند و نیز صفاتی نظیر عملکرد  باید به شاخصتوان تنها معیار مقاومت به خشکی دانست و عالوه بر آن  پذیری پایین عملکرد، آن را نمیتثبه ذکر است که به دلیل ورا
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هایی با عملکرد پایین در شرایط عادی ولی باعث گزینش ژنوتیپ  TOLو    SSIهای  ها نیز توجه نمود. الزم به ذکر است که انتخاب بر اساس شاخصبیولوژیک، شاخص برداشت و محتوی آب نسبی برگ 

هایی که  )ژنوتیپ  Cهایی که عملکرد خوبی در دو محیط تنش و بدون تنش دارند( از گروه  )ژنوتیپ  Aای که این شاخص دارد قادر به شناسایی گروه  گردد. پس عیب عمده درشرایط تنش میعملکرد باال 

[. شاخص 10کند ]جدا می  Cهایی که فقط عملکرد خوبی در محیط بدون تنش دارند( و )ژنوتیپ Bرا از گروه  Aهای گروه ژنوتیپ STI[. اما شاخص 41فقط عملکرد خوبی در محیط تنش دارند( نیست ]

GMP    در مقایسه با شاخصMP    قدرت باالتری در تفکیک گروهA  از سایر گروه( ها دارد و بر همین اساس بود که فرناندز شاخصSTI  خود را بر اساس )GMP  [ 10بنا گذاشت.]  صرفا پایین بودن   ،بنابراین

شوند که دارای هایی یافت میبرای یک ژنوتیپ به منزله مناسب بودن آن جهت کشت در شرایط تنش یعنی باال بودن میزان عملکرد آن در شرایط تنش نیست، زیرا ژنوتیپ TOLو   SSIهای  مقادیر شاخص

ها  ( ژنوتیپSTI( و شاخص تحمل به تنش )GMP(، میانگین هندسی )MP[. از مقایسه میانگین حسابی )51ینی نیز دارند ]باشند، اما پتانسیل عملکرد پایحساسیت بسیار پایینی نسبت به خشکی می

[.  17و    16اند ]ذکور گزارش کردههای مگردد. سایر محققین نیز این نتیجه را برای شاخصهایی با عملکرد باال در هر دو شرایط میمشخص گردید که انتخاب بر اساس این معیارها منجر به انتخاب ژنوتیپ

هایی که تحمل مطلوبی به تنش  های مورد مطالعه نیز نشان داد که معموال ژنوتیپژنوتیپ  برای  (TOLها شناخته شد. ارزیابی شاخص تحمل )بهترین الین  5و    12های شماره  ها الیناز نظر کلیه شاخص

بر   ،ترین ارقام شناسایی شدند. همچنینعنوان متحمل بیشترین مقدار را داشتند و به  1و    3،  4،  5،  12های موتانت شماره  ، الینATIبر اساس شاخص    رطوبتی نشان دادند پتانسیل عملکرد باالیی نداشتند.

عنوانو ارقام خزر و گیالنه به 14، الین موتانت شماره SSPIترین ارقام شناسایی شدند. بر اساس شاخص عنوان حساس به  ATIبودن کمترین مقدار  ااین اساس، ارقام طارم محلی، خزر و هاشمی با دار
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بر    ،ند. همچنینشدها انتخاب  ترین ژنوتیپعنوان متحملبه  11و    7موتانت شماره  های   ها انتخاب گردیدند و الینترین ژنوتیپحساس 

و رقم    14الین موتانت شماره    ،ها و در مقابلترین ژنوتیپ عنوان متحملبه  4و   7،  5،  12شماره    موتانت  های ، الینSNPIاساس شاخص  

 ها انتخاب گردیدند.  ترین ژنوتیپ عنوان حساس خزر به 

 به تنش خشکي با استفاده از روش بای پالت  تحملتعيين ارقام م 

شاخص مقاومت به خشکی و   17های اصلی بر اساس  ، تجزیه به مولفه1394همچون سال    1395در سال  در رشت  در این تحقیق،  

درصد از تنوع   54/21درصد و مولفه اصلی دوم    76/77عملکرد دانه در دو شرایط تنش و بدون تنش نیز انجام شد. مولفه اصلی اول،  

درصد از کل تنوع را توصیف نمودند. در این تحقیق،   30/99ا  های اولیه را توجیه نموده و بدین ترتیب دو مولفه اصلی اول مجموع داده

،  MP  ،GMP  ،STI  ،HMهای  ها را توجیه کرد و همبستگی مثبت و باالیی با شاخصدرصد از تغییرات کل داده  76/77مولفه اصلی اول  

SY  و  PY  .از آنجا که مقادیر   گذاری کرد.تنش خشکی ناملفه پتانسیل عملکرد و تحمل به  ؤرا به عنوان متوان آن به این ترتیب، می  داشت

ها، اگر میزان مولفه اصلی اول  ها مطلوب هستند و با توجه به همبستگی مثبت و باالی مولفه اصلی اول با این شاخصباالی این شاخص

مولفه   ،ش هستند. همچنینهایی انتخاب خواهند شد که دارای عملکرد باال در هر دو محیط تنش و بدون تنباال انتخاب شود، ژنوتیپ

توان آن داشت و لذا می RDI  درصد از تغییرات موجود را به خود اختصاص داد و همبستگی مثبت و باالیی با شاخص  54/21اصلی دوم  

باشد که  سمت راست بای پالت می  یا توجه به این نکات، قسمت مطلوب بای پالت، ناحیه باالب  را به عنوان مولفه پاسخ به خشکی نامید.

(،  TM6-B-7-1) 5های موتانت شماره شود الینطور که در شکل نیز دیده میاند و همانهای برتر نیز در این قسمت قرار گرفته ژنوتیپ

12 (HM5-300-3-1 و )7 (HM5-250E-1-1در این قسمت به ) (. 1)شکل  اندها قرار گرفته ترین ژنوتیپعنوان متحمل 

 

مولفه  - 1شکل   اساس  بر  پالت  بای  گرافيکي  برای  ترسيم  دوم  و  اول  برنجهای  های  مطالعه  ژنوتيپ                     - رشت   در  مورد 

:  PEV: شاخص پایداری عملکرد،  YSI  : عملکرد هر ژنوتیپ تحت شرایط بدون تنش،YP: عملکرد هر ژنوتیپ تحت شرایط تنش خشکی،  YS  .1395سال  

: شاخص میانگین  GMP: شاخص تحمل به تنش،  STI: شاخص میانگین حسابی،  MP  : ضریب تحمل، TOL  : شاخص حساسیت به تنش،SSIواریانس فنوتیپی،  

،  : شاخص خشکی نسبیRDIمیاتگین هارمونیک،    :HARMتحمل به تنش تغییریافته،    :MSTI: شاخص عملکرد،  YI: شاخص میانگین هارمونیک،  HMPهندسی،  

ATI ،شاخص تحمل غیرزیستی :SSPI شاخص درصد حساسیت به تنش و :SNPIشاخص تولید در شرایط تنش و بدون تنش :. 

Principal Component Biplot
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نتایج   و  شاخص مقاومت به تنش خشکی   17با استفاده از    مورد مطالعهبرنج  های  ژنوتیپنتایج بررسی میزان تحمل  بر اساس  در مجموع،    

پالت بای  اساس    تجزیه  شاخصبر  سال  هااین  دو  شماره    ،در  موتانت  الین  و12  (HM5-300-3-1(،  TM6-B-7-1)  5سه   )                              

7  (HM5-250E-1-1به ) های تحقیقی برای استفاده در طرح  امیدبخش  یهابهترین الینو    های مورد بررسیترین ژنوتیپ عنوان متحمل
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